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Obrazložitev Odloka o spremembah proračuna Mestne občine Maribor za leto 2020 
 
K 1. členu: 
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo nove vrednosti skladno s spremembo splošnega 
dela proračuna in posebnega dela proračuna. 
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SPREMEMBE PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2020

I.  SPLOŠNI DEL

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

377 - SPREM_2020381 - SPREM_2020_2

(1) (2) (2)/(1)

Indeks

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 130.965.358130.965.358 100,0

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 101.962.248101.962.248 100,0

70 DAVČNI PRIHODKI 79.135.89979.135.899 100,0

700 Davki na dohodek in dobiček 57.295.11757.295.117 100,0

7000 Dohodnina 57.295.11757.295.117 100,0

703 Davki na premoženje 19.777.25019.777.250 100,0

7030 Davki na nepremičnine 15.655.50015.655.500 100,0

7031 Davki na premičnine 20.10020.100 100,0

7032 Davki na dediščine in darila 751.500751.500 100,0

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 3.350.1503.350.150 100,0

704 Domači davki na blago in storitve 2.063.5322.063.532 100,0

7044 Davki na posebne storitve 600.000600.000 100,0

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 1.463.5321.463.532 100,0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 22.826.34922.826.349 100,0

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 18.722.34418.722.344 100,0

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 7.720.0607.720.060 100,0

7102 Prihodki od obresti 64.82064.820 100,0

7103 Prihodki od premoženja 10.937.46410.937.464 100,0

711 Takse in pristojbine 126.800126.800 100,0

7111 Upravne takse in pristojbine 126.800126.800 100,0

712 Globe in druge denarne kazni 1.070.0001.070.000 100,0

7120 Globe in druge denarne kazni 1.070.0001.070.000 100,0

Stran 1 od 85



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

377 - SPREM_2020381 - SPREM_2020_2

(1) (2) (2)/(1)

Indeks

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 39.90039.900 100,0

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 39.90039.900 100,0

714 Drugi nedavčni prihodki 2.867.3052.867.305 100,0

7141 Drugi nedavčni prihodki 2.867.3052.867.305 100,0

72 KAPITALSKI PRIHODKI 8.643.6098.643.609 100,0

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 1.662.6091.662.609 100,0

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 1.659.6091.659.609 100,0

7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev 3.0003.000 100,0

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 6.981.0006.981.000 100,0

7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 1.0001.000 100,0

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 6.980.0006.980.000 100,0

73 PREJETE DONACIJE 4.9004.900 100,0

730 Prejete donacije iz domačih virov 4.9004.900 100,0

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 4.9004.900 100,0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 20.033.60120.033.601 100,0

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 14.224.21814.224.218 100,0

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 11.237.85811.237.858 100,0

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 268.360268.360 100,0

7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov 2.718.0002.718.000 100,0

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav 5.809.3825.809.382 100,0

7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov 3.176.3743.176.374 100,0

7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada 2.633.0082.633.008 100,0

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV 321.000321.000 100,0

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav 321.000321.000 100,0

7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav 321.000321.000 100,0

Stran 2 od 86



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

377 - SPREM_2020381 - SPREM_2020_2

(1) (2) (2)/(1)

Indeks

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 130.325.092130.325.092 100,0

40 TEKOČI ODHODKI 23.841.80623.841.806 100,0

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 7.948.0917.956.103 99,9

4000 Plače in dodatki 6.942.4766.974.769 99,5

4001 Regres za letni dopust 335.889335.889 100,0

4002 Povračila in nadomestila 409.051409.048 100,0

4003 Sredstva za delovno uspešnost 192.826178.298 108,2

4004 Sredstva za nadurno delo 24.04315.293 157,2

4009 Drugi izdatki zaposlenim 43.80642.806 102,3

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 1.130.3581.122.346 100,7

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 586.624586.624 100,0

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 470.280470.280 100,0

4012 Prispevek za zaposlovanje 4.6294.629 100,0

4013 Prispevek za starševsko varstvo 6.6266.626 100,0

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 62.19954.187 114,8

402 Izdatki za blago in storitve 13.549.55713.549.557 100,0

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.378.2233.376.723 100,0

4021 Posebni material in storitve 249.503249.003 100,2

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.878.3481.878.958 100,0

4023 Prevozni stroški in storitve 158.190159.190 99,4

4024 Izdatki za službena potovanja 63.67563.665 100,0

4025 Tekoče vzdrževanje 6.624.0316.624.031 100,0

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 283.955283.955 100,0

4027 Kazni in odškodnine 153.115153.115 100,0

4029 Drugi operativni odhodki 760.517760.917 100,0

403 Plačila domačih obresti 680.000680.000 100,0

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 680.000680.000 100,0

Stran 3 od 87



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

377 - SPREM_2020381 - SPREM_2020_2

(1) (2) (2)/(1)

Indeks

409 Rezerve 533.800533.800 100,0

4090 Splošna proračunska rezervacija 250.000250.000 100,0

4091 Proračunska rezerva 283.800283.800 100,0

41 TEKOČI TRANSFERI 60.991.47760.991.477 100,0

410 Subvencije 4.699.8884.699.888 100,0

4100 Subvencije javnim podjetjem 4.349.1584.349.158 100,0

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 350.730350.730 100,0

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 24.896.28724.896.287 100,0

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 86.70086.700 100,0

4117 Štipendije 102.000102.000 100,0

4119 Drugi transferi posameznikom 24.707.58724.707.587 100,0

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.485.4216.485.421 100,0

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.485.4216.485.421 100,0

413 Drugi tekoči domači transferi 24.909.88124.909.881 100,0

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 1.789.1001.789.100 100,0

4132 Tekoči transferi v javne sklade 276.205276.205 100,0

4133 Tekoči transferi v javne zavode 17.447.21517.447.215 100,0

4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 5.397.3615.397.361 100,0

Stran 4 od 88



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

377 - SPREM_2020381 - SPREM_2020_2

(1) (2) (2)/(1)

Indeks

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 32.450.00132.450.001 100,0

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 32.450.00132.450.001 100,0

4201 Nakup prevoznih sredstev 2.440.0002.440.500 100,0

4202 Nakup opreme 431.925431.425 100,1

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 35.70035.700 100,0

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 22.458.90322.458.903 100,0

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4.344.1384.344.138 100,0

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 729.000729.000 100,0

4207 Nakup nematerialnega premoženja 100.000100.000 100,0

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.910.3341.910.334 100,0

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 13.041.80813.041.808 100,0

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 626.379626.379 100,0

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 182.195182.195 100,0

4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 444.184444.184 100,0

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 12.415.42912.415.429 100,0

4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam 50.50050.500 100,0

4323 Investicijski transferi javnim zavodom 12.364.92912.364.929 100,0
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

377 - SPREM_2020381 - SPREM_2020_2

(1) (2) (2)/(1)

Indeks

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK     (PRORAČUNSKI PRIMANJKL
     (I. - II.)     (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

640.266640.266 100,0

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
     (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404)   (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)

1.255.4461.255.446 100,0

III/2. TEKOČI PRESEŽEK   (PRIMANJKLJAJ)
     (70 + 71) - (40 + 41)  (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)

17.128.96517.128.965 100,0

Stran 6 od 810



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

377 - SPREM_2020381 - SPREM_2020_2

(1) (2) (2)/(1)

Indeks

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 00 ---

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 00 ---

750 Prejeta vračila danih posojil 00 ---

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 00 ---

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

00 ---

Stran 7 od 811



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

C. RAČUN FINANCIRANJA

377 - SPREM_2020381 - SPREM_2020_2

(1) (2) (2)/(1)

Indeks

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 5.231.7995.231.799 100,0

50 ZADOLŽEVANJE 5.231.7995.231.799 100,0

500 Domače zadolževanje 5.231.7995.231.799 100,0

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 4.700.0004.700.000 100,0

5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 531.799531.799 100,0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 5.872.0655.872.065 100,0

55 ODPLAČILA DOLGA 5.872.0655.872.065 100,0

550 Odplačila domačega dolga 5.872.0655.872.065 100,0

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 5.702.0655.702.065 100,0

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 170.000170.000 100,0

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-
II.-V.-VIII.)

00 100,0

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -640.266-640.266 100,0

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) -640.266-640.266 100,0

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET 00

Stran 8 od 812



OBRAZLOŽITVE SPREMEMB PRORAČUNA ZA LETO 2020 

UVOD 

V skladu s sprejetim odlokom občin ustanoviteljic bo s 01.01.2020 pričela delovati Skupna 
občinska uprava Maribor, ki bo združila naloge Medobčinske inšpekcije, Medobčinskega 
redarstva in Skupne službe varstva okolja. Vsaka od treh nalog bo znotraj SOU Maribor 
samostojno izvajala naloge v skladu s sprejetim letnim programom dela, finančnim načrtom in 
kadrovskim načrtom. Zato je bilo potrebno znotraj PU 0505 opredeliti samostojne sektorje 
050501 Medobčinska inšpekcija, 050502 Medobčinsko redarstvo in 050503 Skupna služba 
varstva okolja. Vsak sektor ima načrtovane svoje prihodke in odhodke, ki so vneseni v 
spremembe proračuna Mestne občine Maribor za leto 2020. 

Spremembe proračuna Mestne občine Maribor za leto 2020 so zaradi novo odprtih kontov 
prihodkov in novih proračunskih postavk ter novih projektov.  

1. SPREMEMBE V BILANCI PRIHODKOV IN ODHODKOV 

S spremembami proračuna za leto 2020 se spremenijo samo proračunski uporabniki – SOU 
Maribor (prej 0503 Medobčinski urad za varstvo okolja, 0504 Medobčinski inšpektorat in 
redarstvo). Prav tako se spremenijo konti znotraj novih proračunskih postavk. 

1. Bilanca prihodkov in odhodkov 
a) Prihodkovna stran: 
 
050501 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA 
 
712001 Globe in druge denarne kazni 
Načrtovane globe izrečene v inšpekcijskih postopkih. 
 
712008 Povprečnine oz.sod.takse,dr.str.na podl.zak.o prekrških 
Načrtovane takse izrečene v inšpekcijskih postopkih. 
 
74000458 Pr.sr.drž.pr.-MJU sofi.sk.obč.upr.-Medobčinska inšpekcija 
Znesek je izračunan na osnovi predvidenih vplačanih odhodkov občine za stroške dela na 
račun delovanja Skupne občinske uprave po metodologiji, ki jo je v pravilniku objavilo MJU za 
leto 2019. 
 
74010025 Pr.sr.pr.lok.sk.-Medobčinska inšpekcija 
Načrtovani prihodki zajemajo prispevek občin ustanoviteljic za delovanje MI v SOU MB v letu 
2020. 
 
050502 MEDOBČINSKO REDARSTVO 
 
712001 Globe in druge denarne kazni 
Načrtovane globe izrečene v redarskih postopkih. 
 
712008 Povprečnine oz.sod.takse,dr.str.na podl.zak.o prekrških 
Načrtovane takse izrečene v redarskih postopkih. 
 
74000459 Pr.sr.drž.pr.-MJU sofi.sk.obč.upr.-Medobčinsko redarstvo 
Znesek je izračunan na osnovi predvidenih vplačanih odhodkov občine za stroške dela na 
račun delovanja Skupne občinske uprave po metodologiji, ki jo je v pravilniku objavilo MJU za 
leto 2019. 
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74010026 Pr.sr.pr.lok.sk.-Medobčinsko redarstvo 
Načrtovani prihodki zajemajo prispevek občin ustanoviteljic za delovanje MR v SOU MB v letu 
2020. 
 
050503 SKUPNA SLUŽBA VARSTVA OKOLJA 
 
710215 Drugi prihodki od obresti 
V letu 2020 so načrtovani prihodki v višini 400 EUR. 
 
71030613 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo  
V letu 2020 je načrtovan prihodek v višini 1.617 EUR, ki bo nakazan v mesecu juliju 2020. 
Sredstva so namenska sredstva in se namenijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v 
narave vire. 
 
74000457 Pr.sr.drž.pr. -  MJU sofi.sk.obč.upr. – Skupna služba varstva okolja 
V letu 2020 je načrtovan prihodek s strani MJU v višini 130.000 EUR. 
Sredstva so planirana za sofinanciranje delovanja Službe s strani MJU po Zakonu o 
financiranju občin. 
 
74010008 Imisijski monitoring podtalnice (sofinanciranje lokalne skupnosti)-ZVO 
V letu 2020 je načrtovano sofinanciranje imisijskega monitoringa s strani občin, ki so vključene 
v projekt, v višini 20.000 EUR.  
Sredstva planiramo na podlagi pogodb o sofinanciranju programa varovanja podtalnice. 
 
74010024 Pr.sr.pr.lok.sk. – Skupna služba varstva okolja 
V letu 2020 je načrtovano sofinanciranje delovanja Skupne službe varstva okolja v višini 7.200 
EUR. 
Sredstva so planirana za sofinanciranje delovanja Službe s strani občin soustanoviteljic po 
Zakonu o financiranju občin. 
 
 
b) Odhodkovna stran: 
 
Spremenijo se konti znotraj novih proračunskih postavk. 
 
 

40 TEKOČI ODHODKI 
 

 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
 
Sredstva se v spremembi proračuna za leto 2020 znižujejo za 8.012 EUR. 
 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
 
V spremembi proračuna znašajo ti odhodki 1.130.358 EUR, kar je za 8.012 EUR več kot v 
spremembah proračuna. 
 
402 Izdatki za blago in storitve 
 
Ni sprememb. 
 
403 Plačila domačih obresti 
 
Ni sprememb. 
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409 Rezerve 
 
Ni sprememb. 
 

41 TEKOČI TRANSFERI 
 
Ni sprememb. 
 
 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 
 

Ni sprememb. 
 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
 

Ni sprememb. 
 
 
 
 

2. Račun finančnih terjatev in naložb 
 

Ni sprememb. 
 

3 .  Račun f i na nc i r an ja  
 
Ni sprememb. 
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I I .  
POSEBNI DEL 
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2. SPREMEMBE V POSEBNEM DELU – FINANČNEM NAČRTU ODHODKOV 
 
A - Bilanca odhodkov 
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0505 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MARIBOR 
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

050501 - Medobčinska inšpekcija

377 - SPREM_2020381 - SPREM_2020_2

(1) (2) (2)/(1)

Indeks

050501 Medobčinska inšpekcija 337.1170 ---

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 337.1170 ---

0603 Dejavnost občinske uprave 337.1170 ---

06039001 Administracija občinske uprave 332.3970 ---

111804 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinska inšpekcija 246.9150 ---
4000 Plače in dodatki 188.2760 ---

4001 Regres za letni dopust 6.5270 ---

4002 Povračila in nadomestila 11.1940 ---

4003 Sredstva za delovno uspešnost 5.9000 ---

4004 Sredstva za nadurno delo 5.9000 ---

4009 Drugi izdatki zaposlenim 8210 ---

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 13.9350 ---

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 11.1630 ---

4012 Prispevek za zaposlovanje 910 ---

4013 Prispevek za starševsko varstvo 1580 ---

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 2.9500 ---

211713 Materialni stroški - Medobčinska inšpekcija 85.4820 ---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 10.2000 ---

4021 Posebni material in storitve 3.0600 ---

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 16.6820 ---

4023 Prevozni stroški in storitve 31.4600 ---

4024 Izdatki za službena potovanja 7300 ---

4025 Tekoče vzdrževanje 7.8000 ---

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 12.2600 ---

4029 Drugi operativni odhodki 3.2900 ---

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 4.7200 ---

213402 Nakup opreme - Medobčinska inšpekcija 4.7200 ---
4202 Nakup opreme 4.7200 ---

Stran: 55 od 8519



 

 

 
050501  MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
0603 Dejavnost občinske uprave 
06039001 Administracija občinske uprave 

111804 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinska inšpekcija 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Masa za plače Medobčinska inšpekcija SOU Maribor za leto 2020 je predvidena v višini 246.915 
EUR in je primerljiva z leti 2018 in 2019. Plače, nadomestila, prispevki in druge dajatve, ki izhajajo 
iz zakonodaje in drugih pravic za uslužbence, predstavljajo 73,24 % celotnih stroškov delovanja.  

Načrtovani obseg sredstev za plače upošteva predvidene zaposlitve v skladu s Kadrovskim 
načrtom. Prav tako so upoštevana predvidena napredovanja javnih uslužbencev v skladu z 
zakonodajo. 

211713 Materialni stroški - Medobčinska inšpekcija 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovani stroški zajemajo: 
 
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE  
Zajemajo obratovalne stroške za poslovno stavbo, stroške pisarniškega materiala potrebnega za 
delovanje službe, za izvajanje storitev zasebnega varovanja, nabavo strokovne literature. Zajeti so 
tudi stroški čiščenja in pranja službenih vozil. Skupaj je predvidena poraba sredstev v višini 10.200 
EUR za leto 2020. 
 
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE  
Sredstva na tej postavki so namenjena nabavi zaščitnih oblačil in obutve ter opreme inšpektorjev v 
skladu z Oceno tveganja zdravja in varstva pri delu, obdobnim zdravniškim pregledom zaposlenih, 
ki se opravljajo periodično, ter drobnemu materialu. Skupno so predvidena za leto 2020 sredstva v 
višini 3.060 EUR.  

 
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJA  
Stroški porabljene električne energije, vode in komunalnih storitev, stroški ogrevanja poslovnih 
prostorov Medobčinske inšpekcije SOU Maribor  na Ulici heroja Tomšiča 2 v Mariboru. Stroški 
uporabe službenih mobilnih telefonov, fax in internet storitve in  stroški poštnine. Za leto 2020 je 
načrtovanih 16.682 EUR sredstev.  
 
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE  
Zajema stroške uporabe in vzdrževanja službenih vozil, stroške goriva, registracije, zavarovanj in 
popravil. Zaradi vzdrževanja iztrošenih vozil se je na tej postavki plan sredstev v preteklosti 
povečeval od leta 2015. na stroške vpliva gibanje cen goriva za vozila ter vzdrževanja in 
servisiranja vozil. Ker večina vozil v voznem parku sestavljajo vozila starejšega letnika, se 
povečujejo potrebna popravila in servisi. Medobčinska inšpekcija pri svojem delu uporablja tudi 
kolesa in mestni potniški promet, zato  predvidevamo porabo sredstev za leto 2020 v višini 31.460 
EUR.  
 
IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA 
V postavki, v kateri so predvidena sredstva v višini 730 EUR so predvideni stroški, ki so povezani z 
nastanitvijo in prehrano zaposlenih na strokovnih usposabljanjih, ter stroški službenih potovanj. 
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TEKOČE VZDRŽEVANJE 
Vzdrževanje komunikacijske opreme, strojne opreme, ter tekoče vzdrževanje licenčne opreme. 
Načrt predvideva za leto 2020 sredstva na ravni predhodnega obdobja v višini 7.800 EUR. 
 
POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE  
Zajeti so stroški najema strojne in programske računalniške opreme za vodenje inšpekcijskih in 
prekrškovnih postopkov ter ostali stroški za delovanje komunikacijske opreme, ter strošek za 
uporabo stavbnega zemljišča. Plan sredstev za leto 2019 je na ravni predhodnega obdobja v višini 
12.260 EUR.  
 
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI  
Postavka vsebuje stroške strokovnih seminarjev, plačil študentov na obvezni praksi, strokovnega 
izobraževanja in usposabljanja zaposlenih, sodnih stroškov in stroškov odvetnikov (v prekrškovnih 
postopkih, kadar prihaja do zastopanja kršiteljev s strani odvetnikov in s svojimi zahtevami za 
sodno varstvo na sodiščih »uspejo«). V letu 2020 so predvidena sredstva višini 3.290 EUR. 

 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 

213402 Nakup opreme - Medobčinska inšpekcija 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2020 je predvidena nabava posebne oprema za novo zaposlene in za zamenjavo iztrošene 
in okvarjene opreme informacijske tehnologije in komunikacijske opreme v višini 4.720 EUR.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB070-19-0010 Nakup opreme - Medobčinska inšpekcija 
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

050502 - Medobčinsko redarstvo

377 - SPREM_2020381 - SPREM_2020_2

(1) (2) (2)/(1)

Indeks

050502 Medobčinsko redarstvo 805.6530 ---

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 805.6530 ---

0603 Dejavnost občinske uprave 805.6530 ---

06039001 Administracija občinske uprave 794.3730 ---

111805 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinsko redarstvo 590.0850 ---
4000 Plače in dodatki 449.9490 ---

4001 Regres za letni dopust 15.5970 ---

4002 Povračila in nadomestila 26.7520 ---

4003 Sredstva za delovno uspešnost 14.1000 ---

4004 Sredstva za nadurno delo 14.1000 ---

4009 Drugi izdatki zaposlenim 1.9610 ---

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 33.3020 ---

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 26.6790 ---

4012 Prispevek za zaposlovanje 2190 ---

4013 Prispevek za starševsko varstvo 3760 ---

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 7.0500 ---

211714 Materialni stroški - Medobčinsko redarstvo 204.2880 ---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 23.6500 ---

4021 Posebni material in storitve 15.5400 ---

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 42.0080 ---

4023 Prevozni stroški in storitve 21.5600 ---

4024 Izdatki za službena potovanja 9800 ---

4025 Tekoče vzdrževanje 17.2000 ---

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 75.7400 ---

4029 Drugi operativni odhodki 7.6100 ---

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 11.2800 ---

213403 Nakup opreme - Medobčinsko redarstvo 11.2800 ---
4201 Nakup prevoznih sredstev 10.0000 ---

4202 Nakup opreme 1.2800 ---

Stran: 56 od 8522



 

  

050502  MEDOBČINSKO REDARSTVO 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
0603 Dejavnost občinske uprave 
06039001 Administracija občinske uprave 

111805 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Medobčinsko redarstvo 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Masa za plače Medobčinskega redarstva SOU Maribor za leto 2020 je predvidena v višini 590.085 
EUR in je primerljiva z leti 2018 in 2019. Plače, nadomestila, prispevki in druge dajatve, ki izhajajo 
iz zakonodaje in drugih pravic za uslužbence, predstavljajo 73,24 % celotnih stroškov delovanja.  

Načrtovani obseg sredstev za plače upošteva predvidene zaposlitve v skladu s Kadrovskim 
načrtom. Prav tako so upoštevana predvidena napredovanja javnih uslužbencev v skladu z 
zakonodajo. 

211714 Materialni stroški - Medobčinsko redarstvo 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE  
obratovalne stroške za poslovno stavbo, stroške pisarniškega materiala potrebnega za delovanje 
službe, za izvajanje storitev zasebnega varovanja, nabavo strokovne literature. MR kot najemnik 
poslovnih prostor na lokaciji Zagrebška c. 30 plačuje stroške vzdrževanja, čiščenja in drugih 
stroškov, ki so povezani z najemom prostorov. Zajeti so tudi stroški čiščenja in pranja službenih 
vozil. Skupaj je predvidena poraba sredstev v višini 23.650 EUR za leto 2020. 
 
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE  
Sredstva na tej postavki so namenjena nabavi uniform in opreme redarjev v skladu s Pravilnikom o 
enotni uniformi, označbah in opremi pooblaščenih delavcev občinskega redarstva in Odredbe o 
nošenju uniforme in druge opreme mestnega redarja/redarke ter rokih uporabe posameznih delov 
uniform, obdobnim zdravniškim pregledom redarjev  in zaposlenih, ki se opravljajo periodično, ter 
drobnemu materialu. Skupno so predvidena za leto 2020 sredstva v višini 15.540 EUR.  
 
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJA  
Stroški porabljene električne energije, vode in komunalnih storitev, stroški ogrevanja poslovnih 
prostorov Medobčinskega redarstva SOU Maribor  na Zagrebški c. 30 v Mariboru. Stroški uporabe 
službenih mobilnih telefonov, fax in internet storitve in  stroški poštnine. Za leto 2020 je načrtovanih 
42.008 EUR sredstev. 
 
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE  
Zajema stroške uporabe in vzdrževanja službenih vozil, stroške goriva, registracije, zavarovanj in 
popravil. Zaradi vzdrževanja iztrošenih vozil se je na tej postavki plan sredstev v preteklosti 
povečeval od leta 2015. na stroške vpliva gibanje cen goriva za vozila ter vzdrževanja in 
servisiranja vozil. Ker večina vozil v voznem parku sestavljajo vozila starejšega letnika, se 
povečujejo potrebna popravila in servisi. Medobčinsko redarstvo  predvideva porabo sredstev za 
leto 2020 v višini 21.560 EUR.  
 
IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA 
V postavki, v kateri so predvidena sredstva v višini 980 EUR so predvideni stroški, ki so povezani z 
nastanitvijo in prehrano zaposlenih na strokovnih usposabljanjih, ter stroški službenih potovanj. 
 
TEKOČE VZDRŽEVANJE  
Vzdrževanje komunikacijske opreme, strojne opreme, ter tekoče vzdrževanje licenčne opreme. 
Načrt predvideva za leto 2020 sredstva na ravni predhodnega obdobja v višini 17.200 EUR. 
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POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE  
Zajeti so stroški najema strojne in programske računalniške opreme za vodenje inšpekcijskih in 
prekrškovnih postopkov ter ostali stroški za delovanje komunikacijske opreme, ter strošek za 
uporabo stavbnega zemljišča. Plan sredstev za leto 2019 je na ravni predhodnega obdobja v višini 
75.740 EUR.  
 
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI  
Postavka vsebuje stroške strokovnih seminarjev, plačil študentov na obvezni praksi, strokovnega 
izobraževanja in usposabljanja zaposlenih, sodnih stroškov in stroškov odvetnikov (v prekrškovnih 
postopkih, kadar prihaja do zastopanja kršiteljev s strani odvetnikov in s svojimi zahtevami za 
sodno varstvo na sodiščih »uspejo«). V letu 2020 so predvidena sredstva višini 7.610 EUR. 

 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 

213403 Nakup opreme - Medobčinsko redarstvo  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV 
V letu 2020 je predviden nakup službenega vozila v predvideni ceni 10.000 EUR. 
 
NAKUP OPREME  
V letu 2020 je predvidena nabava posebne oprema za novo zaposlene in za zamenjavo iztrošene 
in okvarjene opreme informacijske tehnologije in komunikacijske opreme v višini 1.280 EUR.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB070-19-0011 Nakup opreme – Medobčinsko redarstvo 
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

050503 - Skupna služba varstva okolja

377 - SPREM_2020381 - SPREM_2020_2

(1) (2) (2)/(1)

Indeks

050503 Skupna služba varstva okolja 580.1420 ---

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 261.0530 ---

0603 Dejavnost občinske uprave 261.0530 ---

06039001 Administracija občinske uprave 258.0090 ---

111806 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba varstva okolja 249.8490 ---
4000 Plače in dodatki 196.8000 ---

4001 Regres za letni dopust 7.0880 ---

4002 Povračila in nadomestila 9.8140 ---

4003 Sredstva za delovno uspešnost 2.0380 ---

4004 Sredstva za nadurno delo 4870 ---

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 16.5490 ---

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 13.2580 ---

4012 Prispevek za zaposlovanje 1280 ---

4013 Prispevek za starševsko varstvo 1870 ---

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 3.5000 ---

211715 Materialni stroški - Skupna služba varstva okolja 8.1600 ---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.1600 ---

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 3.0440 ---

213404 Nakup opreme - Skupna služba varstva okolja 3.0440 ---
4202 Nakup opreme 3.0440 ---

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 319.0890 ---

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve 80.2350 ---

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike 80.2350 ---

156301 Programi, poročila in sofinanciranje programov 44.7350 ---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 44.7350 ---

Stran: 57 od 8525



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

050503 - Skupna služba varstva okolja

377 - SPREM_2020381 - SPREM_2020_2

(1) (2) (2)/(1)

Indeks

156401 Delovanje mobilnostnega centra 35.5000 ---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 35.5000 ---

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 208.2540 ---

15029003 Izboljšanje stanja okolja 208.2540 ---

156001 Okolje 193.2540 ---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 183.2540 ---

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.0000 ---

156901 Sanacija izlitja olja na HS1 15.0000 ---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 15.0000 ---

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 30.6000 ---

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 30.6000 ---

156101 Narava 30.6000 ---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 30.6000 ---

Stran: 58 od 8526



 

 

 

050503 SKUPNA SLUŽBA VARSTVA OKOLJA 
 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
0603 Dejavnost občinske uprave 
06039001 Administracija občinske uprave 

111806 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih - Skupna služba varstva okolja 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za plače in prispevke za zaposlene v službi.  
 
211715 Materialni stroški - Skupna služba varstva okolja 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za potrebe materialnih stroškov službe, kot so pisarniški material, stroški 
komunikacijskih storitev, službena potovanja, za pisarniški in drugi material. 
 
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 

213404 Nakup opreme - Skupna služba varstva okolja 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za nakup računalniške in druge opreme službe. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB070-19-0012 Nakup opreme - Skupna služba varstva okolja 

 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve 
15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike 

 

156301 Programi, poročila in sofinanciranje programov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke se izvaja občinski program financiranja programov nevladnih organizacij na 
področju varstva okolja in ohranjanja narave, ki ga je MS MOM zagotovil s sprejemom Občinskega 
programa varstva okolja za Maribor (MUV, št. 10/08). Programi društev so zastavljeni tako, da 
podpirajo aktivnosti MOM na področju varstva okolja in ohranjanja narave, služijo informiranju in 
osveščanju ter okoljskim in naravovarstvenim ciljem MOM. Praviloma se na razpis prijavi vsaj 30 
društev z več kot 5.000 člani. Njihovo delovanje doseže vsaj nekaj tisoč občanov, predvsem 
mladih, ki so ciljna populacija na področju okoljskega ozaveščanja. 

 

156401 Delovanje mobilnostnega centra 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mobilnostni center Maribor deluje na Partizanski cesti 21, nastal je v sklopu projekta TRAMOB, ki 
ga je med letoma 2010 in 2013 izvajala Mestna občina Maribor. Je prvi tovrstni projekt  v Sloveniji, 
ki je bil vzpostavljen kot podporno okolje za razvoj in promocijo trajnostne mobilnosti v lokalnem 
okolju. Glavne funkcije MOC so promocija, osveščanje, informiranje ter ponudba mobilnostnih 
storitev, kot so servis koles in izposoja koles. Nadgradnja celotnega delokroga MOC je tudi 
koordinacija med različnimi deležniki na področju trajnostne mobilnosti, kar prispeva k boljši 
usklajenosti pri izvajanju ukrepov na ravni mesta in njegovega zaledja. Med osrednje programe 
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centra sodi Infoshop, ki je namenjen informiranju, osveščanju in izobraževanju javnosti o pomenu 
trajnostne mobilnosti. Obiskovalci lahko v okviru Infoshopa dobijo vse informacije v zvezi s 
transportnimi storitvami, dobrimi praksami, o turistični ponudbi, hkrati pa lahko kupijo izbrano 
kolesarsko opremo in dele ter se s podajanjem pobud in pripomb vključijo v sam razvoj trajnostne 
mobilnosti Maribora in okolice. V kletnih prostorih centra je kolesarska delavnica s servisom koles, 
hkrati pa se je razvil tudi skupnostni program Bajk Kuhna in izobraževalni program usposabljanja 
za kolesarske mehanike. Pred prostori MOC je nameščena polnilna postaja, ki je namenjena 
polnjenju električnih koles, skuterjev in invalidskih vozičkov. Polnilna postaja obratuje 24 ur na dan.  

Pomen MOC je prepoznala tudi Vlada RS, ki je v sprejetem Odloku o načrtu za kakovost zraka v 
aglomeraciji Maribor (Ur. l. RS 82/18), med ukrepe za zmanjševanje negativnih vplivov prometa na 
okolje ter zdravje ljudi, vključila Mobilnostni center Maribor. 

Izvajalec pri vseh aktivnostih sodeluje s strokovnimi službami MOM ter izvajalci javnih služb za 
ustrezna področja dela (promet, komunala, gospodarstvo, turizem,…). 
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1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
15029003 Izboljšanje stanja okolja 

 

156001 Okolje 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Varstvo zraka 

 

Monitoring kakovosti zunanjega zraka in izvajanje ukrepov iz Odloka o načrtu za kakovost 
zraka 

Maribor zagotavlja redni imisijski monitoring zunanjega zraka že od leta 1978. Program 
monitoringa vključuje ugotavljanje kakovosti zunanjega zraka z različnimi onesnaževali in njegovo 
ocenjevanje v skladu s predpisi, in sicer v merilni mreži ARSO, Maribora in sosednjih občin. Z 
izvedbo monitoringa spremljamo učinke ukrepov iz podrobnejšega programa za kakovost 
zunanjega zraka, ki jih izvajamo za zmanjšanje emisij delcev iz prometa, kurišč, resuspenzije in 
drugih virov. Urejena je daljinska povezava od stalnih merilnih mest in prenos urnih podatkov na 
spletno stran www.maribor.si/okolje; kjer si je podatke možno ogledati. Podatki so na spletni strani 
objavljeni tudi v obliki mesečnih poročil. 

Za izvajanje Monitoringa kakovosti zunanjega zraka bomo v letu 2020 pripravili nov javni razpis za 
štiriletno obdobje. Meritve bomo razširili z dodatnim merilnim mestom za delce PM10 in še manjše 
delce – PM2,5 in PM0,1.  

 

Varstvo voda 

Imisijski monitoring podzemne vode, tal in potokov na območju vodooskrbnega sistema 
Mariborskega vodovoda 

Na osnovi določila 97. člena Zakona o varstvu okolja, Mestna občina Maribor že od leta 2001 
sistematično zagotavlja podrobnejši in posebni monitoring stanja tal, podzemnih in površinskih 
voda (v nadaljevanju imisijski monitoring). Imisijski monitoring je preventivni program, s katerim 
prepoznamo tveganje, ki lahko vpliva na kakovost pitne vode. S pomočjo rezultatov imisijskega 
monitoringa lahko vzpostavimo ukrepe za izboljšanje stanja.  

Za Imisijski monitoring podzemnih in površinskih voda ter tal na območju vodooskrbnega sistema 
Mariborskega vodovoda bomo v letu 2020 pripravili nov javni razpis za štiriletno obdobje. Poleg 
dodatnih merilnih mest bomo izvedbo analiz razširili na rakotvorne snovi, ki se uporabljajo v 
industriji - perfluorooktanojska kislina - PFOA in perfluorooktansulfonska kislina - PFOS.  

Nadaljevali bomo z analizami mikroplastike v površinskih vodah in v reki Dravi. 

Izvajala se bodo redna vzdrževalna dela na lizimetru in sicer:  

 Mariborski vodovod bo kot do sedaj izvajal  nadzor in vzdrževanje opreme za posredovanje 
podatkov meteorološke postaje, nadzor nad izvajanjem oranja na njivi kjer je lizimeter 
vgrajen, redno čiščenje objekta lizimeterske postaje in urejal okolico ter zagotavljal 
shranjevanje podatkovne baze meritev.  

 predstavnik podjetja METER Group iz Munchna, ki je izdobavil opremo, bo 1x letno 
pregledal in servisiral opremo lizimetra. 

 

Spremljanje okoljskih dejavnikov na zdravje prebivalcev 

Nadaljevali bomo nalogo povezovanja okoljskih dejavnikov (kvaliteta pitne vode, zunanjega in 
notranjega zraka, tal, živil, varstvo pred hrupom in varstvo zelenih površin) in zdravje ljudi in jih 
predstavili v obliki standardiziranega informacijskega sistema za spremljanje  okoljsko – 
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zdravstvenih podatkov in kazalcev, ki bi bil vedno in na enostaven način dostopen strokovni in 
laični javnosti.  

 

Spletna stran 

Nadgradnja spletne strani s podatki o rezultatih meritev imisijskega monitoringa voda. S tem bomo 
omogočili javno dostopne podatke za vse, ki jih rezultati zanimajo. 

 

Okoljski dnevi, informiranje osveščanje  

S ciljem informiranja in ozaveščanja načrtujemo, da bomo v letu 2020 obeležili pomembnejše 
okoljske dneve na tematiko, ki jo bomo izbrali:  

 22. marec – Svetovni dan voda: na ta dan bomo organizirali ekskurzijo za osnovne šole, 
kjer se bodo seznanili z vodnim krogom v Mariboru,  

 22. april – Dan Zemlje: aktivnosti na osrednjem trgu, organizacija delavnic,  

 5. junij – Svetovni dan okolja: večdnevne aktivnosti za otroke, mladino in odrasle na 
enem od mariborskih trgov,  

 16. – 22. september - Evropski teden mobilnosti poteka sočasno po vsej Evropi, MOM je 
v ta projekt vključena že od leta 2002. Dogodki v okviru ETM bodo trajali predvidoma en 
dan,  Predvideva se sodelovanje s šolami in nevladnimi organizacijami.  

 Oktober - Teden otroka: učilnica v naravi za otroke, 

 November - Evropski teden zmanjševanja odpadkov.  

K sodelovanju bomo pritegnili nevladne organizacije in druge, da se aktivno udeležijo omenjenih 
dogodkov. Aktivnosti bomo organizirali v skladu z razpoložljivimi sredstvi. 

 

156901 Sanacija izlitja olja na HS1 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sanacija izlitja olja je zaključena. V letu 2020 bodo izvedene kontrolne meritve, s katerimi bomo 
ugotavljali, kakšno je stanje v piezometrih. 

 

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 

 

156101 Narava 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vzdrževanje učnih poti 

Tako kot v preteklih letih bomo tudi v letu 2020 nadaljevali z vzdrževanjem obstoječih učnih poti: 
Piramida – Kalvarija, Mariborski otok, Rozkina gozdna učna pot in pot netopirja Boromira v 
Stražunu. Odstranila se bo zarast, utrdile poti in odvodnjavanje, preverila se bo ustreznost ograj. 
Zamenjali bomo poškodovane informativne table z novimi, kjer bo možno, jih bomo očistili grafitov. 
Sofinancirali bomo vodenje po poteh za šolske in druge skupine. 

 

Sanacija zavarovanih dreves 

Naročili bomo sanacijo tistih zavarovanih dreves, ki v skladu s pridobljenim arborističnim mnenjem 
najbolj ogrožajo varnost in premoženje ljudi. V dogovoru s krajani in lastniki bomo določena 
drevesa označili z informativnimi tablami. 
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Mestni park 

Nadgradili bomo dosedanja prizadevanja glede informiranja in ozaveščanja o pomenu in 
ustreznem obnašanju v parku, tako da bo doseglo širšo javnost. 

 

Mariborski otok 

Zaradi priprave novih režimov varstva spremljamo obiskanost otoka skozi celo leto, in sicer s 
pomočjo števca, ki je nameščen pri vhodu. 

Kot vsako leto bomo jeseni izvedli učilnico v naravi za učence osnovnih šol, kjer jih v naravnem 
okolju seznanimo s pomenom Otoka in ohranjanjem narave. 

 

Invazivne vrste 

Nadaljevali bomo z izvedbo popisa invazivnih vrst na zavarovanih območjih. V letu 2020 bomo 
ponovno izvedli informiranje javnosti o invazivnih vrstah ter akcijo odstranjevanja na zavarovanih 
območjih. 

 

Stražun 

V letu 2018 smo pričeli z aktivnostmi za reševanje problematike Stražuna. Pridobili smo nekaj 
podlag in priporočil, na osnovi katerih bomo z izvedbo projekta nadaljevali v letu 2020. Naloga je 
dolgoročna in zahteva sodelovanje uradov MOM ter zunanjih strokovnih služb.  

 

 

 

 

31



NAČRT RAZVOJNEGA PROGRAMA ZA OBDOBJE 2020-2023 

 
Načrt razvojnega programa za obdobje 2020-2023 se uskladi s finančnim načrtom odhodkov 
sprememb proračuna za leto 2020. 
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                         SOU 
                          
SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MARIBOR 
Ul. heroja Staneta 1, 
2000 MARIBOR   
 
 
Številka: 01000-2/2019 
Datum:   27.11. 2019 
 
 
Na podlagi tretjega odstavka 4. člena in v skladu 3. in 4. odstavkom 24. členom  Odloka o ustanovitvi organa Skupne občinske uprave Maribor (Medobčinski 
uradni vestnik, št. 28/2011, 13/2014 in Uradno glasilo slovenskih občin 34/2011, 26/201) župani občin ustanoviteljic določamo 
 

KADROVSKI NAČRT  
»Medobčinske inšpekcije Maribor« za leto 2020 

 
 
1. Kadrovski načrt za leto 2020: 

 
  

Opis 
 

Tarifni 
razred 

 
Število 

zaposlenih na dan  
31. 12. 2019 

 
Število 

zaposlenih na dan  
1. 1. 2020 

 
Predvideno število 
zaposlenih na dan  

31. 12. 2020 
 

1 2 3 4 5 

I 
Zaposleni javni 

uslužbenci 

I 0 0 0 
II 0 0 0 
III 0 0 0 
IV 0 0 0 
V 1 1 2 
VI 0 0 0 

VII/1+VII/2 6 6 8 
 
II Pripravniki V-VII/1 0 0 0 

 SKUPAJ (I+II) 7 7 9 
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2. Obrazložitev: 
 
V letu 2020 bo zaradi izvajanja inšpekcijskega nadzora v skladu z letnim načrtom dela Medobčinske inšpekcije potrebno zaposliti še enega inšpektorja.  
Zaradi zagotavljanja visoke stopnje zakonitosti poslovanja in izvajanja postopkov inšpekcijskega nadzora v skladu z veljavnimi predpisi in uredbami na področju 
upravnega in dokumentarnega poslovanja je potrebno zaposliti javnega uslužbenca s pooblastili na uradniškem delovnem mestu.  
 
 
 
 
Pripravil: dr. Ivan Kobal, inšpektor višji svetnik 
 
 

 
                     
 
                     
                    MESTNA OBČINA MARIBOR 

ŽUPAN 
Aleksander Saša Arsenovič 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

OBČINA BENEDIKT 
ŽUPAN 

Mag. Milan Repič 

 
OBČINA CERKVENJAK 

 ŽUPAN 
Marjan Žmavc 

 
 
 
 
 
 
 

 
OBČINA DUPLEK 

 ŽUPAN 
Mitja Horvat 
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OBČINA HOČE – SLIVNICA 

ŽUPAN 
Dr. Marko Soršak 

 
 

 
OBČINA KUNGOTA 

ŽUPANJA 
Tamara Šnofl 

 
 
 

OBČINA LENART 
ŽUPAN 

Mag. Janez Kramberger 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

OBČINA LOVRENC NA POHORJU 
ŽUPAN 

Marko Rakovnik 

 
OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU 

ŽUPAN 
Mag. Egon repnik 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
OBČINA PESNICA 

ŽUPAN 
Mag. Gregor Žmak 

 
OBČINA RAČE – FRAM 

ŽUPAN 
Branko Ledinek 

 
 
 
 
 

 
OBČINA RUŠE 

ŽUPANJA 
Urška Repolusk 
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OBČINA SELNICA OB DRAVI 

ŽUPANJA 
Dr. Vlasta Kremelj 

 

 
OBČINA STARŠE 

ŽUPAN 
Bojan Kirbiš 

 
 
 
 

OBČINA SVETA ANA 
ŽUPAN 

Silvo Slaček 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

OBČINA SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH 
ŽUPAN 

Peter Škrlec 

      OBČINA SVETA TROJICA V SLOVENSKIH 
GORICAH   

ŽUPAN 
David Klobasa  

 
 
 
 
 
 

                  OBČINA ŠENTILJ 
               ŽUPAN 

             Mag. Štefan Žvab 
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                         SOU 
                          
SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MARIBOR 
Ul. heroja Staneta 1, 
2000 MARIBOR   
 
 
Številka: 01000-2/2019 
Datum:   27.11. 2019 
 
 
Na podlagi tretjega odstavka 4. člena in v skladu 3. in 4. odstavkom 24. členom  Odloka o ustanovitvi organa Skupne občinske uprave Maribor (Medobčinski 
uradni vestnik, št. 28/2011, 13/2014 in Uradno glasilo slovenskih občin 34/2011, 26/201) župani občin ustanoviteljic določamo 
 

KADROVSKI NAČRT  
»Medobčinskega redarstva Maribor« za leto 2020 

 
 
1. Kadrovski načrt za leto 2020: 

 
  

Opis 
 

Tarifni 
razred 

 
Število 

zaposlenih na dan  
31. 12. 2019 

 
Število 

zaposlenih na dan  
1. 1. 2020 

 
Predvideno število 
zaposlenih na dan  

31. 12. 2020 
 

1 2 3 4 5 

I 
Zaposleni javni 

uslužbenci 

I 0 0 0 
II 0 0 0 
III 0 0 0 
IV 0 0 0 
V 14 14 19 
VI 0 0 0 

VII/1+VII/2 3 3 4 
 
II Pripravniki V-VII/1 0 0 0 

 SKUPAJ (I+II) 17 17 23 
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2. Obrazložitev: 
 
V letu 2020 bo zaradi več števila postopkov na področju reševanja prekrškovnih zadev, potrebno zaposliti še enega svetovalca za to področje.  

Število redarjev je zaradi odhodov in premestitev v preteklih letih upadlo. Zato načrtujemo v letu 2020 zaposlitev štirih redarjev. 
Zaradi zagotavljanja zakonitosti poslovanja skladno z Uredbo o upravnem poslovanju bo potrebno zaposliti javnega uslužbenca na področju administrativnega  izvajanja 
nalog v glavni pisarni.  
 

 
 
 
 
 
Pripravil: dr. Ivan Kobal, inšpektor višji svetnik 

 
                     
 
                     
                    MESTNA OBČINA MARIBOR 

ŽUPAN 
Aleksander Saša Arsenovič 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

OBČINA BENEDIKT 
ŽUPAN 

Mag. Milan Repič 

 
OBČINA CERKVENJAK 

 ŽUPAN 
Marjan Žmavc 

 
 
 
 
 
 
 

 
OBČINA DUPLEK 

 ŽUPAN 
Mitja Horvat 
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OBČINA HOČE – SLIVNICA 
ŽUPAN 

Dr. Marko Soršak 
 
 

 
 

OBČINA KUNGOTA 
ŽUPANJA 

Tamara Šnofl 

 
 
 

OBČINA LENART 
ŽUPAN 

Mag. Janez Kramberger 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

OBČINA LOVRENC NA POHORJU 
ŽUPAN 

Marko Rakovnik 

 
OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU 

ŽUPAN 
Mag. Egon repnik 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
OBČINA PESNICA 

ŽUPAN 
Mag. Gregor Žmak 

 
OBČINA RAČE – FRAM 

ŽUPAN 
Branko Ledinek 

 
 
 
 

 
OBČINA RUŠE 

ŽUPANJA 
Urška Repolusk 
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OBČINA SELNICA OB DRAVI 

ŽUPANJA 
Dr. Vlasta Kremelj 

 

 
OBČINA STARŠE 

ŽUPAN 
Bojan Kirbiš 

 
 
 
 

OBČINA SVETA ANA 
ŽUPAN 

Silvo Slaček 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

OBČINA SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH 
ŽUPAN 

Peter Škrlec 

      OBČINA SVETA TROJICA V SLOVENSKIH 
GORICAH   

ŽUPAN 
David Klobasa  

 
 
 
 
 
 

                  OBČINA ŠENTILJ 
               ŽUPAN 

             Mag. Štefan Žvab 
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SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MARIBOR 
Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR 

 

 

 

Številka:  
Datum:  
 
Na podlagi tretjega odstavka 34. člena Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor župani občin ustanoviteljic sprejmemo naslednji 
 
  

KADROVSKI NAČRT  
Skupne službe varstva okolja za leto 2020 

 
1. Kadrovski načrt za leto 2020: 

 
  

Opis 
 

Tarifni 
razred 

 
Število zaposlenih 

 na dan  
31. 12. 2019 

 
Število zaposlenih 

 na dan  
1. 1. 2020 

 
Predvideno število zaposlenih 

 na dan  
31. 12. 2020 

1 2 5 5 5 

I Zaposleni javni 
uslužbenci 

I 0 0 0 
II 0 0 0 
III 0 0 0 
IV 0 0 0 
V 0 0 0 
VI 1 1 1 

VII/1+VII/2 7 7 7 
 
II 

 
Pripravniki 

 
VII/1 

 
0 

 
0 

 
0 

 SKUPAJ (I+II) 8 8 8 
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2. Obrazložitev: 
V Medobčinskem uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave ostaja število zaposlenih v letu 2020 nespremenjeno. 

 

42


	0-MS
	1-Naslovnica
	2-Kazalo SPREMEMB PRORAČUNA 2020
	3-Odlok- spremembe 2020
	4-Obrazložitve odloka
	5-Bilanca
	6-Obrazložitev bilance
	7- obrazložitev odhodki spremembe 2020-2
	8-NRP 2020-2023
	9-Kadrovski načrt MI za leto 2020 (1)
	10-Kadrovski načrt MR za leto 2020
	11-SSVO



